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ก ำหนดเดนิทำง:วนัที ่06 – 09 ก.ค.60 15,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่24 – 27 ส.ค.60 16,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่07– 10 /14 – 17 /21 – 24  ก.ย.60 16,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่12 – 15 /19 – 22 /26 – 29 ต.ค.60 17,900.- 

ก ำหนดเดนิทำง :วนัที ่21 – 25 ต.ค.60 (วนัปิยมหำรำช) 18,900.- 

โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 

1. 
กรุงเทพฯ – หงัโจว(CA716/03.20-07.30) กรุงเทพฯ– หังโจว– 

ชมศาลประจ าเมอืงเฉงิหวางเกอ๋– รา้นยางพารา –หมูบ่า้นโบราณ

หนานสวนิ + ลอ่งเรอืเจยีว– เซีย่งไฮ ้

x   CROWNE PLAZA
หรอืเทยีบเทำ่5* 

2. 
เซ่ียงไฮ ้– ตลาดร้อยปีเฉินหวงเม่ียว – ร้านยาบวัหิมะ – ถนนคนเดิน
นานกิง – หาดไวท่าน – ข้ึนตึกเซ่ียงไฮท้าวเวอร์ 

   CROWNE PLAZA
หรอืเทยีบเทำ่5* 

3. 
เซ่ียงไฮ ้– ร้านหยกจีน – เมืองใหม่ถงเซียง – ร้านผา้ไหมจีน – ชมวิว
แสงสีกลางคืน – แม่น ้ าเฉียนถงั – ชอบป้ิง OUTLET  HANGZHOU 

   
HANGZHOU 

RELAX  HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 5* 

4. 
ล่องทะเลสาบซีหู – วดัจ้ีกงจ้ีงฉือ – ชามงักรหลงจ่ิง – ถนนโบราณซ่ง
เหอฝ่างเจีย – หงัโจว – กรุงเทพฯ(CA715/22.40-02.10น.) 

    

บนิตรงหงัโจว หมูบ่ำ้นหนำนสวนิ 

ขึน้ตกึเซีย่งไฮ ้ทำวเวอร ์
4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิแอร ์ไชนำ่ (CA) 
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**รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่กรุป๊ เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท ** 

**ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 120 หยวน/ทรปิ** 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ – หงัโจว – ชมศำลประจ ำเมอืงเฉงิหวำงเกอ๋ – รำ้นยำงพำรำ – หมูบ่ำ้น 

                    โบรำณหนำนสวนิ+ลอ่งเรอืเจยีว –เซีย่งไฮ ้

01.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู8 เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบนิ

แอร ์ไชนำ่ (CA) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

03.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจว โดยเทีย่วบนิที ่CA716  

07.30 น. เดนิทางถงึสนำมบนิเมอืงหงัโจว เป็นเมอืงที่มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุย

เปลี่ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งไดต้ัง้หังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็น

เมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า 

“สวรรคบ์นดนิ” เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลว่า “บนฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนื

แผ่นดนิก็ม ีซูหัง”เปรยีบดังความงามของเมอืงหังโจวและซูโจวนัน้สวยงามดังสรวง

สวรรค์คณะผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงหังโจว  

เทีย่วชมศำลประจ ำเมอืง หอเฉงิหวำงเกอ๋ในอดตีศาลแห่งนี้เป็นศาลบเจา้เมอืง แต่

ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นจุดชมววิของเมอืงหังโจวทีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่ง    หลังจากนัน้ น าท่าน

แวะชมรำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่ันสมยัของประเทศจนีได ้

น าผลติภณัฑย์างพารามาแปรรปูท าเป็นเครือ่งนอนหมอน เป็นตน้ 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

40นำท ี

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโบรำณหนำนสวนิ เป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวันออก

ของเมอืงหโูจว หา่งจากเมอืงเซีย่งไฮป้ระมาณ 2ชม. อยูบ่นลุม่แมน่ ้าแยงซ ี เมอืง

โบราณนีใ้นอดตีเคยเป็นเมอืงโบราณทีร่ ่ารวยทีส่ดุในบรรดาเมอืงโบราณทัง้ 6 แหง่

(โจวจวง,ถงหลี,่หลจูือ้,ซถีัง,อูเ่จิน้) ของมณฑลเจยีงซแูละเจอ้เจยีงเมอืงโบราณ

Nanxunทีรู่จั้กกนัในชือ่ "ดนิแดนแหง่ปลาและขา้ว" และ "ตลาดไหม" เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีม่เีสน่หม์แีมน่ ้าตดักลางเมอืง มบีา้นเกา่แก ่ สวนหยอ่มและอาคารโบราณ

อืน่ๆทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดจีากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืบนแมน่ ้าแยงซกีลางเมอืง

หนานสวนิ ใหท้า่นผอ่นคลาย ชมเมอืงโบราณ สมัผัสบรรยากาศอนัรม่รืน่และเงยีบสงบ 

ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ี หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮเ้มอืง

ศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆของภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิการคา้การเงนิการ

ลงทนุรวมถงึดา้นแฟชัน่และการทอ่งเทีย่วเซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาว

จนีโดยถอืไดว้า่เซีย่งไฮเ้ป็นสญัลักษณ์ของจนียคุใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความ

ทันสมยั 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ CROWNE PLAZAหรอืเทยีบเทำ่5* เซีย่งไฮ ้

คนุซำน 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ–้ ตลำดรอ้ยปีเฉนิหวงเมีย่ว–รำ้นยำบวัหมิะ–ถนนคนเดนินำนกงิ– 

หำดไวท่ำน–ขึน้ตกึเซีย่งไฮท้ำวเวอร ์
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูต่ลาดรอ้ยปี ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วัดเทพเจา้ประจ า

เมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงที่

แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบนัไดอ้ยา่ง

ลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัยน าท่านสู่รำ้นนวดฝ่ำเท้ำ และยำบวัหมิะ พรอ้มฟังการบรรยาย

สรรพคณุของสมนุไพรจนี หรอืในชือ่วา่ ยาบวัหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยำ

บวัหมิะ”ยาประจ าบา้นที่มีชือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตร

พเิศษ หมำยเหต ุ:ขอความร่วมมอืลกูคา้ กรุณาแชเ่ทา้ และนวดฝ่าเทา้ทกุทา่น (หากทา่นใดมี

ความประสงคจ์ะไมแ่ชเ่ทา้และนวดฝ่าเทา้... กรุณาจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูถ่นนนำนกงิ ถนนแหง่นีเ้ปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอื

ยา่นออรช์ารด์ของสงิคโปร ์ ถนนนีม้คีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้

มากมายอยูบ่นถนนแหง่นีเ้ป็นยา่นทีค่กึคกัและทันสมยัทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้ จากนัน้น าทา่น

สูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนอืจรด

ใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็น

สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคัญ แหง่หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะ

สถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ 

เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญข่องน าทา่นน่ัง รถไฟอโุมงเลเซอร ์ลอด

อโุมงคใ์ตแ้มน่ ้าหวังผู ่ ซ ึง่เป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ยาว 646.7 

เมตร ภายในประดับตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆจากหลังจากนัน้น าทา่นขึน้

ตกึเซีย่งไฮท้ำวเวอร ์เป็นตกึระฟ้าทีต่ัง้อยูใ่นเขตเศรษฐกจิใจกลางเมอืงเซีย่งไฮ ้ฝ่ังผู่

ตง เซีย่งไฮท้าวเวอรค์อื ตกึทีส่งูทีส่ดุในกลุม่ตกึทีต่ดิกนั 3 หลัง ในเขต ผูต่ง อกีสอง

ตกึคอื จนิเหมาทาวเวอร ์ และศนูยก์ารเงนิโลกเซีย่งไฮ ้ การกอ่สรา้งอาคารเริม่ในเดอืน

พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 โดยจะสรา้งอาคารสงูประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟตุ) และม ี

121 ชัน้ ดว้ยพืน้ที ่380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟตุ) และยงัเป็นตกึทีส่งู

ทีส่ดุในประเทศจนีและสงูเป็นอนัดับสองของโลกรองจากตกึบรุจญเ์คาะลฟีะฮ ์ ในดไูบ 

สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์นอกจากนีย้งัมปีลอ่งลฟิตย์าวทีส่ดุในโลก 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ CROWNE PLAZA หรอืเทยีบเทำ่5* เซีย่งไฮ ้

คนุซำน 

วนัทีส่ำม เซีย่งไฮ ้– รำ้นหยกจนี – เมอืงใหมถ่งเซยีง– รำ้นผำ้ไหมจนี – ชมววิแสงสกีลำงคนื – 

แมน่ ำ้เฉยีนถงั – ชอบป้ิงOUTLET  HANGZHOU 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้(แบบกลอ่ง)  

 น าท่านแวะชมอัญมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะ

เชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก 

หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศ 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย  น าท่านเดินทางสู่เมืองถงเซียง ซึง่เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในมณฑลเจอ้เจียงมี

ประชากรประมาณ 8 แสนคนอยูห่า่งจากเมอืงหางโจวเพยีง๖๐กโิลเมตร ซึง่เป็นเมอืงที่

มแีม่น ้าตัดกลางเมอืง บรรยากาศคลา้ยเมอืงเก่าสมัยโบราณที่ยังคงไวใ้นแบบอารย

ธรรมเดมิของจนี น าท่านเยีย่มชม รำ้นผำ้ไหม ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะเป็น

เสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักรชม

การดงึใยไหมรังแฝดเพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและ

ใชเ้องจากนัน้เดนิทางสู่เมอืงหงัโจว น าท่านชมววิแสงสใีนยำมค ่ำคนืยำ่นแมน่ ำ้

เฉยีนถงั ใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศอันรม่รืน้ ครกึครืน้ยามค ่าคนื หลังจากนัน้ใหท้า่น

อสิระชอ็ปป้ิงที ่เอา้เลต ณ เมอืงหังโจว 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3ช ัว่โมง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ HANGZHOU RELAX  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 5* หงัโจว 

วนัทีส่ ี ่  ลอ่งทะเลสำบซหี ู– วดัจีก้งจีง้ฉอื – ชำมงักรหลงจิง่–ถนนโบรำณซง่เหอฝ่ำงเจยี–

หงัโจว–กรงุเทพฯ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่าน ล่องเรอืทะเลสำบซีหู ชมความงามของธรรมชาต ิ ทะเลสาบซหีูถือเป็น

ทะเลสาบที่มคีวามสวยงามตดิอันดับตน้ๆของจนีโดยเมือ่มองจากฝ่ังจะพบทวิทัศน์

กวา้งขวางลอ้มรอบดว้ยภเูขาทัง้ 3 ดา้นพืน้น ้าทีใ่สสะอาดราวกับกระจกซึง่สะทอ้นกับ

ภูเขารูปทรงสวยงามพรอ้มบรรดาเหล่าพฤกษานานาพรรณท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้

กลายเป็นแรงบันดาลใจของเหล่านักกวแีละนักประพันธท์ุกยุคทุกสมัยหลายท่านให ้

สะบัดปลายพู่ กันเขียนชื่นชมพรรณนาความงามของทะเลสาบซีหูอย่างสุด

ความสามารถจนเป็นบอ่เกดิของบทกวแีละนยิายดังหลายเรือ่งจนเมือ่ปีพ.ศ. 2554 ได ้
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มกีารขึน้ทะเบยีนโดยองคก์ารยเูนสโกใหท้ะเลสาบซหีเูมอืงหังโจวเป็นมรดกโลกทำง

วฒันธรรมโดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการแสดงใหเ้ห็นถงึความสวยงามแบบจีนและมี

อทิธพิลตอ่การออกแบบสวนในโลกอยา่งลกึซึง้ชมทัศนยีภาพอนังดงามของทะเลสาบ

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบ

ประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึน า

ท่านชมวดัพระจี้กงหรือวัดจีกงจิ้งฉือ ซึ่งตั ้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใตข้อง

ทะเลสาบซหีูแห่งเมอืงหังโจวในประเทศจนีเป็นวัดเกา่แก่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศโ์จ

วถูกบรูณะซอ่มแซมในสมัยราชวงศซ์ง่เนื่องจากไฟไหมแ้ละไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นวัดจิง้

ฉือในปัจจุบันซึง่แปลว่าสะอาดบรสิุทธิใ์นสมัยราชวงศ์หมงิ (1985) ไดม้กีารบูรณะ

ซ่อมแซมอกีครัง้ภายในมพีระโพธสิัตยก์วนอมิพันกรรูปปั้นพระจีก้งและมหีอระฆังที่

บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตันทีช่าวญีปุ่่ นมอบใหใ้นปี 1986 วัดจีก้งมรีะฆังดทีีไ่ดรั้บ

ยกยอ่งว่าเป็นหนึง่ในสบิของดแีหง่ซหีูระฆังเทพเกา้มังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 

ครัง้และทุกวันสิน้ปีจะมนัีกท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นมาฟังเสยีงระฆังเทีย่งคนืเพือ่ตอ้นรับปี

ใหม ่วัดจิง้ฉือเป็นวัดทีจ่ีก้งเคยจ าพรรษาอยูแ่ละส าเร็จเป็นพระอรหันตท์ีน่ีว่ัดนี้เป็นวัดที่

จีก้งสรา้งขึน้จากน ้าพักน ้าแรงของจีก้งเองภายในวัดมบีอ่น ้าทีม่ตี านานเล่าว่าพระจีก้ง

เรยีกท่อนซงุออกมาจากบอ่น ้าแห่งนี้เพือ่น ามาสรา้งวัดพระจีก้งไดช้ว่ยเหลอืชาวหังโจ

วอยา่งมากเป็นเหตใุหช้าวบา้นนับถอืทา่นอยา่งมาก 

 น าท่านชม หมูบ่ำ้นใบชำหลงจิง่ ซึง่เป็นชาเขยีวทีม่ชี ือ่ทีส่ดุของประเทศจนี ใหท้่าน

ไดช้มิชาเพือ่สขุภาพ 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบรำณเหอฟงัเจีย่ สนิคา้มากมาย เป็น ใหท้า่นซือ้ไปเป็น

ของฝากของทีร่ะลกึเชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆน าทา่นเขา้ชม 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

22.40 น. อ าลาเมอืงหงัโจว เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA715  

01.35 น. เดนิทางถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

 

**โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมสีลบัรำยกำร ตำมควำมเหมำะสม ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ ไมม่รีำคำเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่06 – 09 ก.ค.60 15,900 
 

 
4,500 

วนัที ่24 – 27 ส.ค.60 16,900 4,500 

วนัที ่07 – 10 ก.ย.60 16,900 4,500 

วนัที ่14 – 17 ก.ย.60 16,900 4,500 

วนัที ่21 – 24  ก.ย.60 16,900 4,500 

วนัที1่2 – 15ต.ค.60 17,900 4,500 

วนัที ่19 – 22 ต.ค.60 17,900 4,500 

วนัที2่1 – 25 ต.ค.60 (วนัปิยมหำรำช) 18,900 5,000 

วนัที ่26 – 29 ต.ค.60 17,900 4,500 

 

ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 6,000 บำท 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
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ทำ่นละ 120หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจรำจร ** 

 

 

ขอ้ควรทรำบ :รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บวัหมิะ,รำ้นชำ, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหมซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพรำะมผีลกบัรำคำทวัรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ60-90 นำทซีือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจ

ของลกูคำ้เป็นหลกัไมม่กีำรบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้

รว่มกจิกรรมทีท่ำงรำ้นจดัไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 300 หยวนตอ่ทำ่นตอ่รำ้น 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000. – บำท 

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ23กโิลกรมั,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ

หมายเหต:ุ สายการบนิแอรไ์ชน่า  CA ใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ1ใบมนี ้าหนักไมเ่กนิ23กโิลกรัมและ

ขนาดของกระเป๋าตอ้งมขีนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไมเ่กนิ158เซนตเิมตร (กวา้ง+ยาว+สงู) สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้

ทา่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไวจ้ะตอ้งเสยี

สว่นทีเ่กนิเป็นจ านวนเงนิ200 USD หรอื1,300หยวนตอ่ใบ 

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6.คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่วซีา่เขา้ประเทศจนีพาสปอรต์ไทย (วซีำ่กรุป๊—ใชส้ ำเนำหนำ้พำส + เบอรโ์ทร) 

**เป็นวซีา่กรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง

ครัง้อืน่ๆได ้/ กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท /กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว เก็บคา่สว่นตา่งเพิม่

ทา่นละ 500 บาท **ดังนัน้ กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้ กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

8.คา่ทปิไกด ์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 120 หยวน/ทรปิ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำว ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบหำ้มยิม้เห็นฟัน หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ 

หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำก

คอมพวิเตอร ์ 

 

ตวัอยำ่งรปูถำ่ยทีถ่กูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให้

ขอ้มลูเท็จอำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่น

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 น ิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอื 

รปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์หำ้มใสเ่ส ือ้สขีำว หำ้มใสชุ่ดขำ้รำชกำร ชุดนกัศกึษำ  

หรอืชุดครยุ รบัปรญิญำ ตอ้งไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตำด ำ ตอ้งเห็นใบหู 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที่

แปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 
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**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 
 
**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

............................................................................................................................................................

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

............................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

............................................................................................................................................................

............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบ

อยำ่งเครง่ครดั) 

 

 


